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 فرانسه در نژادپرستانههای ایده انتشارِ به کمک برای قاعده هفت

 ژاک رانسیر

 پارسا زنگنه مترجم

 

 مقدمه

انتخابات رسد در آستانۀ نظر میاکنون بهاست.  نوشته قبل سال 02 از بیش رانسیر ژاکرا  متن این

 نژادپرستانه، هایایده است:فضا کاملاً اشباع شده اکنونمند واقع گردد؛ چراکه سودجمهوری ریاست

اعم از  – ایرسانه پوششتوسط  که افراطی راست یکگونِ بیمار هایوسواس و وقفهبی هایمجادله

 .شودضمانت و مشخص می -خشمگین -دروغین و خیراندیش

 که دهدمی توضیح با لحنی آیرونیک رانسیر شد، منتشر لوموند در 7991 سال در که مقاله این در

 هیمس نژادپرستانه هایایده انتشار درهمگی  مختلف هایپیشینه با دارانمسیاست و هارسانه چگونه

 را خود افراطی یِ راستجناحِ  مواضع کند کمک آنها به تا دهدمی پیشنهاد را «قاعده هفت» و هستند

 .کنند تقویتبهتر 

 اسیسی هایرسانه و فرانسه بورژوازی مدیون اندازه چه تا افراطی راست که است این یادآور رانسیر متن

 هژمونی تا اندرا داده اجازه راستِ افراطی این 1عینیتِ  به سال به سال که ایدیرینه متحدانِ  است:

های وسواس و واژگان مضامین، به اعتباربخشیدن هم ازطریقِبخشد؛ آن توسعه و تطویل را خود

 بیمارگون.

 آخرین عنوان به را خوداگرچه  بار یک سال پنج که هر کندمی اشاره کسانی ریاکاری به این متن

 رونق یسمفاش به که کنندمی ایجاد را شرایطی اما ،کنندمی معرفی الوقوعقریب فاشیسمِ برابر در سنگر

 تینژادپرس-ضد مردمیِ بندیِسازمان-خود» تنها ازطریقِ که کندمی این نوشتارِ رانسیر تأکید دهد.می

-فاشیست» روندِ درحالِ پیشرفتِ تا خواهیم داشت را امکان این ما است که« داریسرمایه-ضد و

 کنیم. متوقف را «2پروری

 شروع

 ارک آن روی سخت نژادپرستان. است ملّی اولویّتِ  یک فرانسه در نژادپرستانه هایایده انتشارِ

 بلیغت برای تلاش محض،طور به. اندداده انجام آنها که است کاری کمترین و البته این کنند،می

شود؛ از هایی مواجه میبا محدودیت اعتمادی نیست، هاایده به که عصری آن هم در ایده، یک

                                                           
1 objective 
2 Fascisation سازی یا فاشیزاسیونیا فاشیسم 
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نیز است. فرانسه از  خود مخالفان کمکِ نیاز به ها،محدودیت برآن شدنچیره غالباً برای این رو،

 ست.این نظر عالی

 ره از - کارشناسان و نگارانروزنامه مداران،سیاست اخیر، هایسال در شایستۀ تقدیر است که

 ارِهایی برای بکارگیریِ کرداند؛ شیوهقابلِ اجراء برآمده هایِبا موفقیت از پسِ یافتنِ شیوه - نوع

 کرذ قواعدی که در زیر تمام. نژادپرستانه هایایده بیشترِ تبلیغِ در جهتِ شاننژادپرستی-ضد

 به اغلب این قواعد اما از آنجایی که .است مورِد استفاده فرانسه رد([ 7991])اکنون  کنممی

 موردِ استفاده شاندامنۀ کاربردیِ از دقیق آگاهیِ بدونِ آنارشیک، و همچنین تجربی و روشی

بد نیست برایِ اثربخشیِ بیشینه، آنها را به شکلی صریح و سیستماتیک ارائه دهم  گیرند،قرار می

 کنند.طور بالقوه ازشان استفاده میبرای کسانی که به -

 قاعدۀ یکم

توانید یتا جایی که م و شناسایی، تبیین، تصریح، روزانه صورت به را نژادپرستانه هایاستیتمنت

 اظهارنظر گسترده طور به آنها مورد در. دهی به آنها هیچ کم نگذاریددهی و شهرتدر عمومیت

ید. سوال بپرس نژادپرستانه هایاستیتمنتدربارۀ  مردم از خیابان و عمومی انظار در مدام و کنید

نِ اش با سربازاانجام دهید که در حین خطابه رهبرِ نژادپرست یک مثل مثال، عنوان این کار را به

 تیم و یا در تیره دارند... هایچهره هایی کهموزیسین: 3پردمیچنین از دهانش نژادپرستِ خود 

 دارند... بسیاری وجود خارجی هایِفرانسه نام ملیِ فوتبال

 کچراکه برایِ ی دامنۀ چندانی ندارند، واقعاً مفروضات این که کنید فکر است البته شما ممکن

 زهایچی آنها به و کند گفتگو دیگر نژادپرستانِ با است که عادی خیلی فرض نژادپرست این

اگوار ن رعایت نکنید آنگاه دو پیامدِ را قاعده گویم اگر شما این اما، من می .بگوید نژادپرستانه

 برابرِ آمادگیِ سایرِ در خود سطوح بالای آمادگی در به رخ کشیدنِ : اولاً،خواهد آمددرپی تان برای

 هادهای این خودِ ثانیاً، درپِی مورد اول، خورید.شکست می هایِ نژادپرستانهمنتشرکنندگانِ ایده

 خواهند یافت. گسترش هم کمتر

آن است که  روره ،در این مورد خاصاما رو آن است که آهسته و پیوسته رود رهاگرچه  پس

موردش صحبت کنید، آمادگیِ خود را به رخ  در همیشه :. جنبۀ پیوستهرود وار و پیوستهدیوانه

                                                           
3 Lets slip 
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 ایدئولوژی کی چراکه .شنویدمیآنچه  و بینیدمی آنچه تعیین کنید برای ثابت چارچوبی بکشید و

 .است «4های محسوسبداهت» بلکه نیست، «احکامِ جازم» اول درجۀ در

 ینیم کهبب را چیزیآن دائماً  همین بس که .باشیم موافق نژادپرستان عقاید با نیستیم مجبور ما

هایی صحبت کنیم که خوِد آنها صحبت کنند، و دائمًا درمورد چیزمی دیدنش وادار به ما را

اد است)] کنند.می تحمیل ما بر آنها بپذیریم که را وضعیتی آنها، «هایِایده» رَدِ در کنند، ومی

 .[(نادان

 قاعدۀ دوم

 تانههایِ نژادپرسگوییپردهبی این که نکنید فراموش هرگزوار رود: رو باید دیوانهاینجاست که ره

 هایایده اولاً، است: مهم بسیار قاعده این درک. کنید همراهی خود خشم شدیدترین باید با را

 تقبیح ائماً د باید آنها ثانیاً،. ندنکجلوه  مبتذلکه  چنان افراطی منتشر کنید باید نژادپرستانه را

 به ایدب کردنتقبیح این ثالثاً،. کنند حفظ را خود جذابیتِ خاصِ  و گویانهپردهبی قدرتِ تا شوند

ه آنچه ک بیانِ  خاطرِ هم بهکند، آن سرزنش را نژادپرستان تا کند، جلوه سازییک اهریمن مثابه

 مثل روز روشن است. اشبودگیقبیح

که را ناچیز فرض بگیرید؛ این ضرورت این توانیدمی داده بزنم: شماامتحان پس بگذارید یک مثالِ

 انبدروازه پوستِبینند: می غیرمسلح چشم با همه که کندآنچیزی اشاره می به 5لوپن ماری-ژان

 !است تیره بسیار فوتبال فرانسه ملی تیم

این پی رای که دذاتی کارکردِاز  طبعبهرا ناچیز فرض بگیرید،  شاهکارِ بیناییِ لوپنشما اگر این 

 اب همه که چیزی ، غافل خواهید شد: در واقع اثباتِ این نکته: گفتندست خواهد آمدبهشاهکار 

 است.جرم  نژادپرستان برای بینندآن را می غیرمسلح چشم

 قاعدۀ سوم

 مهاجرت را متوقف کرد. باید نژادپرستی حل شود، باشد مسئلۀ قرار اگر :کنید تکرار همیشه

واقعاً  هاآن مسئلۀ که فقط در محضر آنها اعتراف کنید :خواهندنمی این از چیزی بیش نژادپرستان

 یرنگ پوست حولِ افرادی که متعدد، مسائلی گردد بهاساسی است؛ در واقع برمی مسئلۀ یک

 اند.آمده فرانسه سابق مستعمراتِ  از و دارند

                                                           
4 palpable evidence 
5 Marie Le Pen-Jean !بابایِ مارین لوپن 
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نند، ایجاد کمسئلۀ حاد  توانند برای مهاجراننمیزنند: در سطح عملیاتی لنگ میاما این مسائل 

 ندۀدهپوشش و همچنین ،است بلاتکلیف و سربسته مفهومی «مهاجر» ساده: دلیل یک بنا به

 والدین زا فرانسه در که ها، فرانسوی از بسیاری مثلِ  ؛است «تبار]= )بیگانه([ناهم»هایِ بندیمقوله

 .اندشده متولد فرانسوی

تواند برای هم نمی شود حل سیاسی و قانونی اقداماتِ  با «مهاجران مسئلۀ» که این درخواستِ

 مرِناپذیرِ اتعریف فیگورِ به اولاً کار، این انجام با طورِ محضبه. مهاجران مسئلۀ حادی ایجاد کند

« اخواندگین»در ارتباطِ با این  ما رسانیم:نکته را به اثبات میاین  ثانیاً و بخشیم،می قوام 6ناخوانده

 .کنندمی مطرح را هاییحلهستند که راه نژادپرستان تنها آید ومان برنمیکاری از دست

 قاعدۀ چهارم

 و بحران نتیجۀ دارد؛ در واقع 7بیرونی ماخذی النفسهنژادپرستی فی کنید: اصراراین ایده باید  بر

سیار بکن کرد. زیرا نژادپرستی را ریشه توانمی معضل این دو بردنِبین از با تنها و است بیکاری

 الح در بیکاری که آنجایی از بخشید؛ ومشروعیتِ علمی  شما به نژادپرستی ضروری است که

ز نی گیرینتیجه ماست، اقتصادهای عملکرِد صحیحِ برای ساختاری ([ یک نیاز7991ِ]) حاضر

 ، آنگاهکرد حذف نتوان را نژادپرستی یِ «ایریشه» علتِ اگر: آیددست میبدین شکل به طبیعتاً

تنها در این صورت  خود؛ کشورهایِ به مهاجران فرستادن است: این داد، انجام باید که کاری تنها

 9بینِو واقع 8تعصبایم، آن هم در چارچوِب قوانینِ بیکن کردهریشهرا  اصلی است که علتِ 

 اند.هم کسب کردهنژادپرستی که وجاهِت علمی 

 بیکاریِ  نرخِ هستند کهکشورها  از یتعداد :10کنداعتراض می اینگونه سطحی ذهن یکغالباً 

این  از بسیار مهم است که .زنندنمینژادپرستانه  هایِ طغیانمثل ما دست به  اما ،دارند ایمشابه

 پاسخ .کند متمایز ما کشورِ از را کشورها این تواندمی چیزیچه بفهمند که تا بخواهید معترضین

 .ندارند زیادی انِمهاجر آنها ما، برخلاف: است واضح

 قاعدۀ پنجم

                                                           
6 the undesirable 
7 objective 
8 dispassionate 
9 objective 

10 objects 
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 تصادیاق مدرنیزاسیونِ توسط که . اقشاریاست اجتماعی اقشارِ واکنشِ نژادپرستی :کنید اضافه

اند. و دستِ آخر هم ماندهعقب ست که از پیشرفتکسانی ا واکنشِ اند. و همچنینشده تضعیف

 به نوعی مکمِل قاعدۀ چهارم است. واقع قاعدۀ پنجم در .است ... و «فقیر سفیدپوستانِ » اکنشِو

 همان «ماندهعقب» نژادپرستانِ به زدنانگ در نژادپرستان-ضد است: یکی دیگر شاهکار این

 «ستپَ نژادهای» با رابطه در نژادپرستان که دهنداز خود نشان می را هایِ غیرارادیالعملعکس

در تحقیر مضاعف آنها نسبت به  را «عقب مانده»افراد  این، ،ترتیببدین ودهند؛ می از خود بروز

قویت ت - هستندرای آنها که مشتاِق سخنرانی ب -بالا  طبقۀ نژادهای فرودست و ضد نژادپرستانِ

 کند.می

 قاعدۀ ششم

 بانصاح از مرتباً ید. نژادپرستانه باش سخنانِ برابرِ در مسئول مدارانِسیاست تمامِ  اجماعِ خواهان

 هک است مهم مدارانسیاست برای ؛ زیرابگیرند فاصلهکاملًا  از نژادپرستی که بخواهید قدرت

 پرستانهنژاد قوانینِتا  دهد میرا  امکاناین  آنها به کهچرا ؛کنند دریافت نژادپرستی ضد نامۀگواهی

 ،زومل صورت در و کنند اعمال قویاً - اندشده گرفته درنظر نژادپرستی مهارِ  برای طبیعتاً  که – را

 .بخشند نیز بهبود

 قدمیثابت نیرویِ  تنها عنوانِ به نژادپرست افراطیِ راستظاهرشدنِ  :است مهمهم خیلی  این نکته

کنندۀ حصراحت مطر با یا و ،باشد سایرین اندیشۀ کنندۀابراز ،بلند صدای با باشدداشته جرأت که

ظر نبهتنها این مهم است:  ،و دستِ آخر هم .دهندمی انجام شرمیبیباسایرین  که چیزی باشدآن

 .استنژادپرست، قربانیِ توطئۀ صاحبان قدرت  افراطیِ برسد که راستِ 

 قاعدۀ هفتم

قصدمندیِ کنندۀ مجازاتی که خود تحریکنژادپرستی باشیم: -ضد جدیدِ  قوانینِ خواهان

افراطی در پارلمان کرسی داشته  اجازه ندهد راستِ ای کهگیریسیستم رأی و د؛نژادپرستانه باش

 میشهه یک خاصیت ویژه دارند:  سرکوبگر ، قوانینِاولاًزیرا چرا؟  اتِ مشابه.اقدام باشد؛ و همچنین

 ثابتتوانید به همه می شمادوماً،  داد؛ قرار استفاده مورد هم دیگر هایِزمینه درآنها  توانمی

 توانیدمی : شمااًآخرو  انداز است!، در هر شرایطی کار راهشما جمهوریِ قانونمندیِ که کنید

 دلیلِ  به کهچرا ،قراردهیدموردِ تقدیس  حقیقت شهدایِ عنوانِ به خود، نقشِ در را نژادپرستان
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-ردهک وضع خودشانسودِ بهقوانین را تنها  که افرادی توسط ، آن همشوندمیسرکوب  عقایدشان

 اند.

 

 خلاصۀ کلام

 بینیِجهان شناختِ  -7: استممکن  طریق سه از نژادپرستی هایانتشاِر ایده به کمک موضوع

 پاک نژادپرستیِ فقط اینکه دادنِنشان -3 آن، به شهادت نخلِ طلایِ دادنِ -0 ،امکان حد تا خود

 .دهد نجات کثیف نژادپرستیِشرِ  از را ما تواندمی

طوِر هب شما .پذیرفتن استدرحالِ صورت توجهی قابلِ  موفقیتِ  با حاضر درحال گانهسه وظیفۀ این

 باشید.عملکردِ بهتری داشته ،صحیح روشِ پیروی از  باتوانید می همیشه ،محض
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